
EGY MONDAT A LÉTEZÉSRŐL
Krasznahorkai László: Az utolsó farkas

„A szívjóság többet ér,
ezerszer többet ér,
mint az igazság.”
(Joseph Joubert)

„A történés a burok:
Isten benne ül.”
(Nádas Péter)

Díszkiadásban megjelentetni egyetlen elbeszélést:
ez a kiadói gesztus azonmód nagy nyomatékot
ad Krasznahorkai László legújabb művének. Az
utolsó farkas nyelvi vonatkozásban is különleges
alkotás: egyetlen mondat alkotja. Az író jelleg-
zetes, hosszúmondatos írásmódja ezzel mintha a
végpontját érte volna el. Mindenesetre, ahogy
korábban, ezúttal is kettős hatást eredményez e
retorika: egyszerre magasrendűen artisztikus és
megejtően élőbeszédszerű (előbbi a kritikusok
véleménye, utóbbi inkább a szerző magyarázata
szokott lenni).

A cselekmény — legalábbis az események fel-
színe — könnyűszerrel összefoglalható. Egy, a
katedrát odahagyott s lektorként egyik napról a
másikra élő filozófiaprofesszor váratlan felkérést
kap: magánalapítvány hívja meg a spanyolor-
szági Extremadura tartományba, hogy ott ven-
dégeskedvén írásműben örökítse meg a környék
fejlődésének mozzanatait. Jó szándékú, kulturált
PR-feladat, mondhatnánk. A professzor, bár fél-
reértésnek véli a megbízást, végül elutazik, s kel-
letlen tanácstalansággal igyekszik nem okozni
csalódást vendéglátóinak. Kétségbeesésében egy
előzetesen olvasott cikket említ, amelyben arról
tudósítottak, hogy a „Duero folyótól délre 1983-
ban meghalt az utolsó farkas is” (20.). (Utóbb ki-
derül: 1985 a pontosabb évszám.) Az ügy sze-
replőit — a sofőr és a tolmácsnő társaságában
— fölkutatván kerül egyre közelebb a szóbeszéd
mögötti igazsághoz: hogy több utolsó farkas is
volt, s hogy az állatok eltűnése is bonyolultabb
úton-módon zajlott, mint előzetesen sejthette.

A történetet a narráció többszörös közvetett-
sége adja elő: a vadőr, José Miguel szavait tol-
mácsnő fordítja a főhősnek, aki azután a berlini
magyar csaposnak számol be minderről — ami-
ről a jelöletlen helyzetű elbeszélő számol be ne-
künk. Nyelvek (nyelvi világok) közötti áttevő-
déseket is jelent mindez: spanyol, angol, német
és magyar szavak sorát kell elképzelnünk a ma-
gyar (elsőként Spanyolországban, kétnyelvű ki-

adásban megjelent!) szöveg mögé. (Ide tartozik,
hogy a fikció belső logikája szerint voltaképpen
vendégszöveg, hiszen egy újságcikkből szár-
mazó kifejezés a kötet és az elbeszélés címe.)

Szerkezetileg arra érdemes felfigyelnünk, hogy
az elbeszélést alkotó körmondat valóságosan is
körbe ér: a meghívó levelet Berlinben, egy bár-
ban szorongatja a kezében meglepetten — s a
spa nyolországi kalandot is majd itt, a vigaszta-
lan nagyvárosi miliőben, a „bádogszürke” ég
alatt idézi fel a főszereplő. Dramaturgiai szem-
pontból a mű utolsó harmada képez önálló kom-
pozíciós egységet: itt lép színre s idéz múltat a
vadőr. A végnek a címben is megelőlegezett
alak zatával („utolsó”) szegül azonban szembe
az a körülmény, hogy a Miguel által elmondottak -
ból épp a zárszót nem ismerhetjük meg (ahogy
utólag a csapos sem). Szó szerint nyitott mű jön
így létre, a be nem záruló kör káprázatos narra-
tív modellje: „hogy magyarázza el ebben a Spar -
schweinban, ebben a kongó, hideg, üres térben,
hogy noha azt az ennyi meg ennyi eurót azóta
sem kereste meg, Extremadurát a maga kongó,
hi deg, üres szívébe zárta, és azóta megváltoz-
tatva a végét, és éppen ott, a végénél, napról
nap ra folyton újraírja a fejében José Miguel tör-
ténetét” (69.).

Krasznahorkai pályája jelentős módosuláso-
kat mutat — ha a lényegi tartalmakat, a létezés
alapkérdései felé forduló írói magatartást válto-
zatlannak látjuk is. Az első pályaszakaszban a
makacs következetességgel megteremtett pró-
zavilág mély depresszivitása keltett csaknem
osztatlan kritikai és olvasói elismerést. Az utóbbi
években a szépség létmódja s az egyetemes mű-
velődéstörténet már-már önérdekű metafizikája
adta a fő beszédtárgyat. Hiteles pátosszal, finom
humorral s szinte ismeretterjesztői szabatosság-
gal. Jelen munka elsősorban a természeti és az
emberi létezés szembeállításával teremt drámai
feszültséget: „tudja, ez az egész, az Extremadura
kívül van a világon, még odakívül, extre, érti? ezért
volt minden olyan csodálatos a természettől az
emberekig, és senki nem tud a veszélyről, amit a
világ fenyegető közelsége jelent” (33.) — próbálja
megértetni a főhős az alkalmi hallgatósággal,
mivel is járhat a nyomor, a szegénység, a kilátás-
talanság fölszámolására tett szokványos civili-
zációs kísérlet (autópályák, üzletek kiépítése a
gazdasági felvirágoztatás reményében). A cím
eredetileg (az újságcikkben) ökológiai metafora;
ám az elbeszélés világában az emberi létezésre,
a jóság kultúrájára (és a kultúra jóságosságára) is
érthető. A történet formális lezáratlansága, illet -
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ve a farkastörténetek több irányban futó igazsá-
gai ennyiben a reménység fenntartását szolgálják.

A „hiábavalóság és megvetés” (5., 8., 10.) lét-
állapottá merevedett közérzete kezdetben Tho -
mas Bernhard rögeszmésen monologizáló hőse-
ihez teszi hasonlatossá a valamikori filozófust.
A gondolkodás végét, a nyelv kudarcát nem meg-
 élt, hanem kispekulált látásmód jelenti be (amely
bejelentés hitelét éppen a monológ — és az el-
beszélés — nyelvi-gondolati igényessége füg-
geszti fel!): „a tehetetlenség rettenetes súlya tele -
pedett rá, hisz nincs miről [gondolkodni], a
gon dolkodásnak vége, mert vagy az a helyzet áll
elő, hogy gondolkodás előtti tartalmakhoz  nyúl
vissza, és az kifejezhetetlen, vagy gondolkodás
utáni tartalmakra mutat rá, de akkor is néma kell
legyen, szükségszerűen, a nyelv ugyanis már nem
alkalmas rá, hogy rögzíthetetlen tartalmaknak for-
mául szolgáljon, nem szolgál többé, mert körbe-
ért, bejárt minden elképzelhető tartományt, és
elért oda, ahonnan indult, de végtelenül romlott
alakban ért oda vissza” (17–18.). Az egyre mélyülő
identitásválság és a végletes létpesszimizmus egy-
mást fölerősítő, egymásból következő mentális té-
nyezők ekkor: „mióta abbahagyta a gondolkodást,
és emiatt megpillantotta a dolgokat, megértette,
hogy mindaz, amit mi a létből érzékelünk, nem
más, mint a hiábavalóság felfog hatatlan terje-
delmű emlékműve, mely az idők végezetéig is-
métli önmagát (…) mintha egy homályos, démoni
szándék dolgozna itt (…) egy kárhozat tehát, egy
megvetés műve a világ” (23–24.).

Ezt az állapotot lényegíti át, ezt a szellemi és
egzisztenciális alapállást fordítja ki sarkaiból a
„farkaskaland”, amelybe látszólag véletlenek
összjátéka veti a főhőst. (Olvasattól, olvasótól
függ: szép esetlegességet vagy kegyelmi indo-
kot tapintunk-e a történések fordulatai mögött.)
A természet és a civilizáció, a farkas és az ember
viszonyában az önzetlen tisztaság és a kapzsi
önzés, a törvényteremtő méltóság és a szellemte-
len törvényszegés ellentéte jelenik meg. A vadőr
szavaival (aki bizonyos értelemben a mű közép-
ponti alakja): „ez úgy van a farkasoknál, hogy ha
egy terület az övék, akkor az örökké az marad,
egy területnek ha ők az urai, és ez jelenthet akár
ötven hektárt is, akkor ők onnan nem is mehet-
nek el, ez a törvény, ők, a farkasok így gondolják,
vagyis ennek szellemében élnek (…) büszkeség-
ből nem mentek el innen, mert a farkas nagyon
büszke állat” (54–55.); „az állatok szeretete az
egyetlen szeretet, amelyben az ember sohasem

csalódik” (57.). A filozofikusan megokolt dep -
resszión végül a „nyugtalanság” (részvét? együtt-
 érzés? megrendülés? szeretet?) titokzatos érzü-
lete vesz erőt: „az üvegen át az utcát pásztázta,
és ugyanazt a nyugtalanságot érezte, mint akkor,
ott, a helyszínen, és egészen megrémült, amikor
rájött, hogy ez a nyugtalanság nyilvánvalóan
erősebb benne, mint az üresség, amelyből a lé nye
állt, amelyen nyugodott és nyugszik ez a lény,
mondta most ki hangosan is, s mutatott megint
magára” (66.).

A nem-emberi létezésre kiterjesztett figyelmes -
ség — sőt, kompassió — régóta hangsúlyos motí-
vuma Krasznahorkai László írásművészetének.
Hadd utaljunk csak legutóbbi kötete, a Seiobo járt
odalent (2008) első és utolsó írására (Kamovadász;
Üvöltés a föld alatt). Most még egyértelműbbnek
tűnik fel a témaválasztás értelme: Az utolsó farkas
szépségét abban látjuk, hogy a mű állatok törté-
ne tén keresztül beszél a jóságról, a kiszolgálta-
tott ságról, a szeretetről. Alakilag tehát a tanító
célzatú fabula legmeghatározóbb változatának,
az állatmesének a műfajjegyeit veszi fel, lényegi-
leg azonban ontológiai elbeszélésként teljesedik ki,
a didaktikus erélyt az esztétikum összetettségé-
vel pótolva. Az ontológiai jelleget úgy értjük: a
létezés teljességéről állít valamit a mű. Paraboli-
kus alaktannal, erkölcsbölcseleti érvénnyel.

Igen fontos, hogy éppen farkasról, farkasok-
ról esik szó. Ez a lény hagyományosan — a ke-
resztény művelődéstörténetben mindenképpen
— a furfangos gonoszság toposza, a sátáni erők
megtestesítője. Krasznahorkai azonban, miközben
a kegyelem-központú keresztényi világlátástól
nem is oly idegen eltökéltséggel szövi a történe-
tet, e tradíció egy másik, rejtett ágához kapcsoló-
dik: Assisi Szent Ferenc gubbiói legendájának s
Pilinszky János Fabulájának farkasát idézi föl ben-
nünk. Ekképp válik az ő műve is — bár komorabb
tónusokkal s bonyolultabb jelentéssel — a könyö-
rületes igazságosság példázatává, a gondolaton
győzedelmeskedő jóság és az igazságnál erősebb
irgalom többrétegű tanmeséjévé.

Ha „utolsó” farkas volt is, legutolsó nincsen.
Legalábbis addig, amíg van erőnk és hitünk —
nem az álmosan értetlen pultos, hanem a saját
akarata ellenére jobb belátásra tért főhős példáját
követve — José Miguel nyitva hagyott történetét
tovább gondolni, írni és óvni. (Magvető, Buda -
pest, 2009)

HALMAI TAMÁS
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